HVC’10 7 – KMD 4

3-1

Dit zijn de donkere dagen voor kerst, triest weer en vroeg donker.
Afgelopen weekend ging de klok een uur terug, maar afgelopen week werd de tijd zelfs een jaar
terug gedraaid. Nieuwe corona regels worden ons weer opgelegd en zullen we weer ons aan allerlei
beperkingen moeten onderschikken. KMD heeft al een probleem om vrijwilligers te vinden voor
bardiensten en wedstrijden te fluiten. En dan eist de overheid dat er vrijwilligers gebruikt gaan
worden om de QR code van elk voetbal-lid te bekijken die boven de 18 jaar is. Een onmogelijke
opdracht voor vele voetbal verenigingen, maar gelukkig werd tijdig ingezien dat de overheid dit
moest bij stellen.
Maar KMD 4 moet vandaag uit voetballen in Hoek van Holland, moeten we ook de QR code laten zien
als we gaan omkleden? Onduidelijkheid is wat de klok slaat, we zijn na twee klokken verzetten weer
terug bij af.
Maar de herfst heeft ook mooie tijden, de Bock-bieren zijn weer uit.
We moeten het maar een beetje positief bekijken en gaan vandaag maar eens kijken of de voetbal
last heeft van de nieuwe regeltjes. Eerst eens verzamelen op KMD en maar gaan kijken of er
voldoende spelers zijn die in deze winterse omstandigheden wil gaan voetballen.
Op een mooi sportpark aangekomen was er bij vele spelers een grote twijfel, zijn we allemaal
aanwezig en ruim op tijd? Gelukkig zijn er altijd wel spelers die iet wat later zijn, dus die mochten op
de bank starten.
Op een nieuw rugbyveld mochten de mannen van KMD 4 hun kunsten vertonen. Het veld was zo
nieuw dat het voor vele spelers lastig zat was om de bal goed te spelen. Ook dit probleem was na
verloop van tijd opgelost en werd er heerlijk gevoetbald, KMD had de wedstrijd onder controle en
kon daarom redelijk eenvoudig de 0-1 binnen schieten.
HVC kwam steeds beter in het spel en creëerde ook kansen, maar de grootste kansen waren echter
voor KMD. De 0-2 en 0-3 bleven maar uit, HVC kwam steeds gevaarlijker voor het KMD doel en dit
resulteerde kort voor rust ook in de 1-1. Te neer geslagen werd de gang naar de kleedkamers ingezet.
Met wat wissels moest het de tweede helft beter gaan en zo bleek ook te geschieden. KMD was echt
veel beter en miste kans op kans op kans. Frustratie ten top dat zelfs buitenspel op eigenhelft werd
toegekend. Hierdoor werd KMD uit het veld geslagen en, zoals een wijze geleerde ons altijd vertelde,
als jij niet scoort, doet de tegenstander dat wel. En zo geschiede, door onoplettendheid werd kort
voor tijd 2x tegen gescoord.
Helaas weer geen 3 punten voor KMD 4, maar we hebben wel gezien dat het scoren beter moet in de
volgende wedstrijden willen we echt een keer de wedstrijd vroegtijdig beslissen.
Volgende week geen wedstrijd, dus even een weekje rust.
Tot over 14 dagen.

